
Handtherapeut	(fysiotherapeut/ergotherapeut)	
Hand-	en	polscentrum	
Ben jij onze nieuwe Handtherapeut (fysiotherapeut/ergotherapeut) voor 
het Hand- en polscentrum voor 32 - 36 uur per week? Samen bouwen wij aan een 
werkomgeving waarin jij je verder kunt ontwikkelen in jouw vak én mee kunt helpen 
aan onze ambitie om de beste zorggroep van de regio te zijn. 

Wat ga je doen als Handtherapeut op het hand- polscentrum? 

Het Hand- en polscentrum van het Alrijne Ziekenhuis is gespecialiseerd in het 
behandelen van (complexe) klachten aan handen en polsen. Als handtherapeut ben 
je onderdeel van het paramedisch team van het Alrijne Ziekenhuis wat zich 
kenmerkt door een prettige werksfeer en intensieve samenwerking tussen de diverse 
(para-)medische specialismen. Het paramedisch team bestaat uit 35 collega’s, 
waarbij vrijwel alle paramedische specialismen zijn vertegenwoordigd. Wij leveren 
diensten voor bijna alle medische specialismen in de 3 locaties van Alrijne 
Zorggroep. Jij gaat: 

• patiënten met diverse hand- en polsaandoeningen behandelen; 

• gecombineerde spreekuren met de plastisch chirurg verrichten; 

• in samenwerking met de afdeling plastische chirurgie en 2 collega’s handtherapeut 
verder vorm geven aan het Hand- en polscentrum Alrijne. 

Als Handtherapeut voldoe je aan de volgende functie-eisen: 

• je bent een fysiotherapeut/ergotherapeut met een afgeronde opleiding handtherapie; 

• je bent opgenomen in het kwaliteitsregister; 

• je hebt bij voorkeur ervaring met het behandelen van hand- en polsletsels 
postoperatief en conservatief; 

• als je ervaring hebt in het vervaardigen van hand- en polsspalken is dat een pre; 

• je bent ambitieus en in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van ons Hand en polscentrum; 

• je bent een teamspeler die stressbestendig en flexibel is. 

Wat hebben wij jou als Handtherapeut te bieden? 

Wij bieden jou arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen, waarbij een 
vakantiebijslag van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33% geldt. De functie is 
ingedeeld in FWG 55 en je kunt gebruikmaken van diverse fiscaal aantrekkelijke 
regelingen. 

Deel jij onze ambitie en wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact 
op met Suzanne Koster, handtherapeut Alrijne Ziekenhuis  via telefoonnummer 06-
31684108.  

 
Je kunt t/m 20 augustus a.s. reageren (www.werkenbijalrijne.nl). 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdagavond 27 augustus a.s. 


